
Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool

NAAM ______________________________



September 2009
In september en oktober 2009 is de Levend Evangelie Gemeente gemeentebreed bezig met het onderwerp GEBED.
Op verzoek van de voorganger werden deze lessen voor de kinderen geschreven.
De lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen
Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK, tenzij anders vermeld.
Kijk ook op onze website voor meer informatie en bestellingen
www.kindermenu-online.nl
kinderbijbelstudies@gmail.com



INHOUD

Les 1 SAULUS ONDERWEG NAAR DAMASCUS
GOD WIL DAT JIJ LUISTERT NAAR HEM

Les 2 ELIA ZEGT WAT GOD WIL ZEGGEN
GODS WOORD DOORGEVEN

Les 3 GOD HIELD HEEL VEEL VAN DAVID
BIDDEN IN DE NAAM VAN GOD

Les 4 HANNA VERTROUWDE OP GOD
GOD DOET WAT HIJ BELOOFT

Les 5 JOZEF IN DE GEVANGENIS
ANDEREN HELPEN OOK AL HEB JE HET ZELF MOEILIJK

Les 6 FILIPPUS LAAT ZICH LEIDEN
DE HEILIGE GEEST WIJST JE DE WEG



Terugkerende symbolen

Waar staat het in de Bijbel

Belangrijk om te weten

Vragen om samen over te praten

Weet jij het antwoord?

Goed onthouden!

Belangrijk



Les 1 SAULUS ONDERWEG NAAR DAMASCUS
GOD WIL DAT JIJ LUISTERT NAAR HEM

Doel van deze les:
Dat de kinderen gaan zien dat God hun aandacht wil, Hij wil met hen praten en hen persoonlijk
ontmoeten. Hij vindt hen heel bijzonder.

Lees voor jezelf Handelingen 9:1-18.
Wat je ziet in dit hoofdstuk is dat God het initiatief neemt om tegen Saulus, en later ook tegen
Ananias, te spreken. Hij keek niet naar hoe ze waren, Hij verlangde naar een relatie met hen, Hij
wilde met hen communiceren.

Begin de les plenair met het vertellen van het verhaal van Saulus op weg naar Damascus en van
Ananias die hem op moest zoeken van God.
Ga daarna in de kleine groepen om de les verder uit te werken.

God wil met onze kinderen ook een relatie en Hij wil ook tegen hen spreken, maakt niet uit in
welke omstandigheden ze zijn of hoe ondeugend ze zich soms gedragen.
God houdt van hen en vindt hen heel speciaal.
God gebruikt soms bijzondere manieren om onze aandacht te trekken. Saulus dacht dat hij goed
bezig was – hij ging naar de tempel, wist veel van de wetten van God en bad elke dag. Toch was
dat heel iets anders dan een daadwerkelijke ontmoeting met God.
Kinderen (kleuters ook) kunnen aangeleerd geestelijk gedrag hebben (de juiste antwoorden
weten, manier van bidden enz) zonder dat ze zelf een ontmoeting hebben met God.

Natuurlijk is het belangrijk om de les met hen door te nemen, maar neem vooral de tijd om samen
psalm 139 voor te lezen. Misschien kun je zin voor zin lezen en door de kinderen laten herhalen.
Maak het persoonlijk door op de juiste plaatsen de naam van het kind in te vullen.
Neem een grote passpiegel mee van huis waar ze voor kunnen staan.

Als je dat gedaan hebt neem je de tijd om stil te worden en vraag aan God om tegen de kinderen
te spreken in plaatjes, woorden, gevoelens etc.
Voor de hele jonge kinderen die nog niet zo lang in de kleine groepjes zitten moet je misschien
even uitleggen wat je gaat doen. De oudere kinderen weten het waarschijnlijk wel.

Laat het ze tekenen en praat er over met elkaar.



Les 1 SAULUS ONDERWEG NAAR DAMASCUS
GOD WIL DAT JIJ LUISTERT NAAR HEM

Handelingen 9: 1-18



GOD WIL DAT JIJ LUISTERT NAAR HEM

Praten met elkaar:
* Over welke 2 mensen gaat het verhaal?
* Wat was Saulus van plan om te doen?
* Waarom wilde Saulus dat gaan doen?

Maar God had een ander plan voor het leven van Saulus en greep op een
bijzondere manier in. Maak er een tekening van:
Handelingen 9: 3 en 4



God wilde Saulus aandacht trekken. Hij wilde dat Saulus echt naar Hem ging
luisteren, daarom begon Jezus met Saulus te praten.
Hij riep hem bij zijn naam en gaf hem een opdracht.

Jezus kende Saulus en wist waar hij mee bezig was.

Wat was er aan de hand met Saulus toen hij weer van de grond
opstond?

Maar God was nog niet klaar met Saulus.
Toen Saulus in Damascus was aangekomen sprak God
weer tegen hem, nu in een visioen. Tegelijkertijd
sprak God in een visioen tegen Ananias die in
Damascus woonde.

Waar moest Ananias naar toe?
Handelingen 9: 10 en 11

Handelingen 9:11 en 12.
Wat zag Saulus in dat visioen?

Weet je het?

Een visioen is een
droom die je krijgt
als je wakker
bent.



Ananias was gehoorzaam en ging naar Saulus toe en nadat hij hem de handen
opgelegd had kon hij weer zien.

Luister maar hoe het verder gaat:
Handelingen 9:13 – 19

Saulus en Ananias hadden allebei een gesprek met God en God gaf ze opdrachten.
Omdat ze naar God luisterden gebeurde er iets heel bijzonders.
Saulus kon weer zien en zijn leven veranderde helemaal.

Het gesprek (gebed) dat Saulus en Ananias hadden met God was niet saai!
Ze konden God gewoon horen praten!

Praten met God is dus NIET SAAI.

We gaan daar meer over
leren.

BIDDEN IS
PRATEN MET GOD

LUISTEREN NAAR WAT GOD TEGEN JOU ZEGT.

God heeft de mensen speciaal gemaakt om samen met hen te
praten. Toen Hij alles had geschapen miste Hij iemand die op
Hem leek en waar Hij mee kon praten. Daarom maakte Hij
mensen.

Weet je wat er in de BIJBEL staat!

Het staat in Psalm 139



Je leider leest de psalm voor en jij mag het nazeggen
terwijl je in de spiegel kijkt.

Here, u ziet alles van mij. U kent mij helemaal zoals ik
ben. U weet het als ik weer opsta; vanuit de hemel
weet U wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet
wanneer ik ga liggen.
Alles wat ik doe is voor u bekend.
Elk woord dat ik uitspreek kent u al, Here.
U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij.
Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te
begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog.
U hebt mij in de buik van mijn moeder gemaakt!
Mijn hele lichaam werd door u geweven.
Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt.
Alles wat U doet is wonderbaarlijk.
U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het
verborgene werden gemaakt.
U zag mij al toen ogen mij nog niet konden zien.
Elke dag van mijn leven stond toen al in uw boek
opgeschreven.



God wil vandaag ook jouw aandacht. Hij wil
tegen jou praten want Hij vindt jou heel
bijzonder.
Als je stil wordt kun je horen of zien wat Hij wil
zeggen

Hoe praat God tegen jou?

 Door een stem aan de binnenkant
 Door een woord in je hoofd
 Doordat je opeens iets voelt
 Door een plaatje in je hoofd

Teken hieronder wat God zei.

Vertel elkaar wat God gezegd heeft.



40 DAGEN DAGBOEK is eigenlijk bedoeld voor kinderen vanaf groep 4. Maar met
hulp van ouders, of in gezinsverband is dit dagboek ook voor de jongere kinderen
te gebruiken.

40 dagen van GEBED
Dagboek behorende bij de serie lessen en preken met dezelfde titel die van
september – oktober 2009 werden gehouden in de Levend Evangelie Gemeente.
Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK, tenzij anders vermeld.
Samengesteld door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen.
Gebaseerd op:
40 dagen van GEBED – persoonlijk dagboek
Uitgave van PDNetwerk; Neerpolderseweg 71a; 3381 JR Giessenburg.
info@purposedriven.nl
www.doelgericht.net



Voorwoord voor de ouders.

Persoonlijk dagboek 40 Dagen van Gebed voor kinderen van 4 t/m 13 jaar

Beste ouders/verzorgers

Hier het Dagboek voor kinderen, dat gebaseerd is op het dagboek 40
Dagen van Gebed voor volwassenen. Dezelfde onderwerpen en Bijbelteksten zijn
gebruikt, meestal uit de vertaling van Het Boek.

Op deze manier kunnen jullie als gezin 40 dagen lang met elkaar bezig zijn
om, niet alleen over gebed en de verschillende aspecten van ons gebedsleven te
lezen en na te denken, maar door de opdrachten uit te voeren breng je gebed in
praktijk. Het mooiste is als jullie dit als gezin gaan doen.

Voor sommigen zullen er nieuwe aspecten van gebed belicht worden en
zullen de opdrachten misschien erg spannend zijn.
Waar het om gaat is dat er een diepere relatie zal groeien tussen jou en God de
Vader.
Dat is ook ons verlangen voor de kinderen en voor jullie als gezinnen.
De kinderen hebben jullie als ouders nodig om hen hierin te stimuleren, hen de
weg te wijzen en hen als voorbeeld er in voor te gaan.

Ook wat de opdrachten betreft hebben de kinderen jouw hulp en
aanmoedigingen nodig. Sommige opdrachten zijn bedoeld om met het hele gezin
te doen.

Er zijn opdrachten voor diverse leeftijden, maak ze passend voor je eigen
gezin. Misschien wordt dit het begin van een nieuw traject in het beleven van het
geloof met elkaar.

Waar het om gaat is dat het een stimulans zal zijn voor jou en voor de
kinderen om elke dag echt tijd vrij te maken. Zet het desnoods in je agenda en
werk met elkaar aan je relatie met Vader, zodat je geloof nieuw en sprankelend
wordt vanuit een intieme relatie en niet vanuit gewoonte of traditie.
Het gaat je wel wat kosten: tijd, energie en een hoop enthousiasme! Maar het is
wel de moeite waard!

Heel veel zegen en plezier met elkaar in de komende 40 dagen!



DAG 3 Werkblad
Ben je op je speciale plekje? Ga lekker zitten en doe je ogen dicht, anders ga je
naar allerlei andere dingen kijken. Begin met God te danken dat Hij zo veel van je
houdt en dat Hij liefde is.
Dan ga je een tijdje stil zitten en laat je Gods liefde bij jou komen.
Soms moet je even wachten maar dat is niet erg hoor.
Wanneer jij Gods liefde voelt mag jij een liefdesbrief aan Hem schrijven.
Je mag alles opschrijven wat met jouw liefde voor Hem te maken heeft.



Wij hebben de liefde van God
leren kennen; daarom

vertrouwen wij op die liefde, die
God voor ons heeft. God is liefde.
Wie blijft liefhebben, blijft één

met God.

DAG 3
1 Johannes 4:16

Moeilijk woord:
Vertrouwen: zeker weten dat

het er is.

Weet je nog van gisteren wat het betekent om een relatie  met
iemand te hebben?

Omdat God LIEFDE is, wil Hij een liefdes relatie met jou hebben. Dat is
natuurlijk wat anders dan wanneer een jongen verliefd wordt op een meisje.
Maar het lijkt er toch een beetje op.
Wanneer jij gaat bedenken hoeveel God van jou houdt kan het niet anders dan
dat jij veel van Hem gaat houden.
Je wilt dan graag dicht bij Hem zijn. Je wilt dan praten met God, naar Hem
luisteren, Hem vertellen hoeveel je van Hem houdt.
Soms wil je gewoon stil zijn bij God, want dan voel je toch dat Hij dicht bij je is.

Als je dat niet gewend ben is het in het begin een beetje moeilijk. Maar als je
het steeds weer probeert en steeds weer aan God vertelt dat je van Hem houdt
zul je merken dat je het steeds fijner vindt wanneer je stil bent bij God.
Vandaag ga je dat proberen.
Op dag 1 had je een tekening gemaakt van het plekje waar jij naar toe wilt om
stil te zijn bij God. Waar was dat?

_____________________________

Neem dit boekje, een pen of stiften mee
en ga naar dat speciale plekje toe.

Zijn aanwezigheid
voelen ook al zie ik

Hem niet


